Jaarverslag van het jaar 2015
In het jaar 2015 hebben wij opnieuw financiële ondersteuning kunnen bieden aan 18 ouderen
in Dekyiling en de Tibetaanse ‘settlements’ in de omgeving van Dekyling. 12 ouderen
woonden alleen. 6 woonden samen met een partner. Dit was in één geval een echtgenoot. In
twee andere gevallen een broer of een zus. Het aantal ouderen dat we op deze manier
ondersteuning konden bieden was hetzelfde als in het jaar 2013. Toch zijn er een paar
veranderingen geweest. Eén van de ouderen, mrs. Ama Dolkar was in december 2014
overleden. Het is gebruikelijk dat de Ama Youdon Foundation voorziet in de onkosten voor
de crematie en de rituelen rond het overlijden. Dit bleek nu niet nodig omdat de Tibetaanse
gemeenschap in Dekyiling zelf hier zorg voor heeft gedragen. Waarschijnlijk had ze zelf ook
wat ‘achter de hand’ gehouden voor dit laatste en voor Tibetanen zo belangrijke moment op
de grens van leven en dood, voor hen de overgang van dit leven naar een volgende vorm van
bestaan.
De heer Karma Sherab is naar het zuiden van India vertrokken om bij zijn zuster in te wonen
die bereid was om verder zorg voor hem te dragen. In hun plaats zijn twee nieuwe ouderen
bij de door ons gesponsorde groep gekomen: mr. Jampa Chophel en mrs. Lhamo Thar. Beide
zijn 80 jaar oud.
In het jaar 2015 heeft één van de bestuursleden, dhr. Tsultem Rinchen Dorjee, Dekyiling
bezocht. Hij was jammer genoeg niet in de gelegenheid alle ouderen te bezoeken, maar heeft
uitgebreid contact gehad met mr. Dorjee Tenzin, die als vrijwilliger onze contactpersoon en
coördinator is in Dekyiling. In 2016 zal dhr. William Yang weer in de gelegenheid zijn om
naar India te gaan en een bezoek brengen bij alle ouderen waarmee wij ons in de loop de jaren
steeds meer mee verbonden voelen. Hij zal dan ook in de gelegenheid zijn om kennis te
maken met de nieuwe Welfare Officer, mr. Jampa Phuntsok.
In de loop van het jaar onderhoudt onze vaste contactpersoon in Dekyiling, mr. Dorjee
Tenzin, het contact met onze ouderen. Verschillende malen in de loop van het jaar bezoekt hij
de ouderen en brengt hen onze financiële bijdrage. De ontvangst van het bedrag wordt met
een duimafdruk en in sommige gevallen met een handtekening bevestigd. Deze bewijzen van
ontvangst worden iedere 3 maanden per post en via de mail naar de Ama Youdon Stichting
toegestuurd.
Dit is het eerste jaar dat een ‘care-taker’ die we vanaf 1 april 2013 hadden aangesteld de
ouderen bezoekt die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Dit is niet voor alle ouderen
nodig, maar daardoor kan zij haar tijd besteden aan diegenen die door ziekte of verzwakte
fysieke conditie extra aandacht en zorg nodig hebben.
In het jaar 2015 hebben we de website aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Hierin wordt
de belangrijke informatie gegeven over het werk van de Ama Youdon Foundation. Ook zijn
daarin foto’s opgenomen van alle door ons ondersteunde ouderen met een korte
levensbeschrijving. In de toekomst willen we een wat uitgebreidere biografie toevoegen zodat
men in Nederland meer idee heeft wie onze ouderen zijn en welk leven zij achter de rug
hebben. Dankzij deze website konden we voldoen aan de eisen die gesteld worden aan een
ANBI stichting met betrekking tot verantwoording en transparantie van de gang van zaken in

een instelling die een goed doel nastreeft. Dit betekent dat alle giften aan de Ama Youdon
Stichting belasting aftrekbaar zijn.
We hebben opnieuw onze flyer op ruimere schaal verspreid en ze toegestuurd naar diverse
instellingen en stichtingen die een relatie hebben met Tibet en/of het Tibetaans Boeddhisme.
Soms levert dat een nieuwe donateur op.
In 2015 hebben leden van de Walk for Tibet groep voor een tweede keer meegelopen in de
Nijmeegse vierdaagse en hebben een bedrag van 873 Euro ingezameld als ondersteuning
voor het werk van de Ama Youdon Foundation. Langs het parcours was een tent opgezet met
een van verre te onderscheiden Tibetaanse vlag om de wandelaars van de Tibet Support groep
te voorzien van eten en drinken. Daar was ook informatie beschikbaar over de Ama Youdon
Foundation. Verschillende wandelaars toonden interesse. Deze ondersteuning kwam ons heel
goed van pas omdat de verkoop van het huis van de oprichtster Liesbeth Steneker nog niet
had plaats gehad en wij lange tijd het werk gaande moesten houden via ondersteuning van
sponsors en donateurs.
Het goede nieuws is dat inmiddels het huis van mevr. Steneker verkocht is en een substantieel
deel is beschikbaar gesteld voor het werk van de Ama Youdon Foundation. Toch zal ieder
jaar een deel van het sponsorgeld, ongeveer 50 %, door onszelf opgebracht moet worden om
de groep ouderen de ondersteuning te geven die we hebben toegezegd. Gelukkig hebben we
nu een aantal vaste donateurs en worden we verrast met een soms onverwachte schenking. Dit
geeft ons vertrouwen dat we ook in de toekomst ons werk kunnen voortzetten.

